
קור סאדאת לבי
 סאדאת אל אנואר מצרים של:שיא ביקורו

 מציאותי עתה נראה החודש, עוד כישראל,
 שהתקבל כפי תעמולתי, בטכסיס ולא כיותר

תחילה.
 כהכנות, החלו ככר כישראל שונים גורמים
 והאבטחה, הכיטחץ סידורי כתחום כמיוחד
 יצא סאדאת של שביקורו אפשרות לקראת

כיותר. הקרובים כימים בכר הפועל אל
 את שישבשו צפויים, בלתי מאורעות יתרחשו לא אם

 ביותר, גבוזזה סבירות כיום קיימת התוכניות,
 סאדאת להצהרות שמעבר סימנים על המבוססת
 ההיסטורי המאורע כי בגין, מנחם של הרשמית והזמנתו

יתממש. אומנם בישראל מצרי נשיא ביקור של

- הרמטכי׳ל ראיון
וע3ש מלפני

 פיהן על אחרונות, בידיעות שפורסמו הרטמכ״ל דברי
 תרגיל להיות בישראל סאדאת של הצפוי ביקורו עלול

 למלחמה לפתיחה הכנות על לחפות שנועד הונאה
 ביקור את לטרפד בניסיון נאמרו לא מצרים, מצד

סאדאת.
 עוד נערף הרמטכ״ל עם הראיון כי מסתכר

 סאדאת של שהודעתו כעת שכוע, לפני
 הפירסום עיתוי תעמולה. בתרגיל נראתה
 היה מעיטי נראה שהביקור כשעה דווקא
 לו התכוון לא שהרמטב׳׳ל הלמאי מעשה

כלל.
 פירסום על ידע שלא בגין, מנחם ראש־הממשלה

 ניסיון זהו כי וטען אותו כשקרא מזעם רתח הראיון,
 סביב הפולמוס כי הנמנע מן לא פוליטית״. ל״הכשלה

חדשה. פרשה של תחילתה הוא הראיון

ל פו ■מונה ר
הפא כרמטכ״ד

 הרמטב״ל של פרישתו מועד כהתקרכ
 הוא ודאי במעט גור, מרדכי רב־אלוף
 רפאל האלוה יהיה כתפקיד שיורשו

 ראש כתפקיד ביום המכהן איתן, (״רפול״ו
כמטכ״ל. אג״ם

 האחרים המועמדים שני פני על רפול הועדף בכך
 והאלוף שפיר הרצל הדרום פיקוד אלוף :לתפקיד
 נבעה ההכרעה הקודם. אג״ם ראש אדם, יקותיאל
 שלתפקיד שר־הביטחון, של רצונו בשל בעיקרה

עשיר. קרבי ניסיון בעל לוחם יפונה הרמטכ״ל

להתעלם ביקש בגין
־080113 29מה־

 לשנות בגין, מנחם ראש־הממשלה, של נוסף ניסיון
 מכוונתו בו שחזר אחרי נכשל. מסורתי מאורע ציון

 למנוע בגין ניסה באב, לתשעה השואה יום את להעתיק
 החלטת התקבלה בו היום — בנובמבר 29ה־ ציון את

 מדינת־ הקמת ועל ארץ־ישראל חלוקת על האו״ם
 המדינה. בתולדות משמעותי כמאורע — ישראל

 היומית העיתונות של העורכים ועדת מכנסת שנה מדי
 נוהג בו ראש־הממשלה עם מסיבה זה בתאריך

 פוליטי. נאום להשמיע ראש־הממשלה
 כמסיבה להשתתף בגין הוזמן כאשר

מלשכתו הודיעו שכועיים כעוד שתיערך

 את לקיים מכקש בגץ כי העורכים לוועדת
 בנובמבר 2לתי סמוך כתאריך המיפגש
 של 30ה־ יוכל חגיגות כתחילת ולציינו

האו״ם. להחלטת בציץ ולא המדינה
 גפן, מארק המשמר על עורך התנגד זו לבקשה

 אין לפיו בעיקרון מדובר כי עמיתיו את ששיכנע
 האישיות השקפותיו את לכפות רשאי ראש־הממשלה

העיתונים. עורכי על
 בגין הסכים הזו, העמדה מהבהרת בתוצאה
 בנוכמבר, צ0ב- העורכים ועדת עם לפגישה

 :כפול ציון זה מועד יצויין כפשרה אולם
 המדינה הקמת על האו״ם החלטת ביום גם

המדינה. של 30־ה שנת בפתיחת וגם

״ברירה״ אירגון
ס מ ס ת ב התפוררו

 כארבע לפני בארצות־הברית שהוקם ״ברירה״, ארגון
 אלטרנטיבית מדינית עמדה ולגבש לרכז במטרה שנים

 ישראל, ממשלת של וההתנחלות הכיבוש למדיניות
 בוושינגטון הישראלית השגרירות קיומו. על נאבק

 האירגון את לרסק הצליחו אחרים ישראליים ומוסדות
 בחודש שנערכה הארצית הוועידה בעקבות מבפנים
 ארצות־הברית. בבירת השנה פברואר
 עתה הכרים האירגון של הארצי בוועד

 הוראות את המקיימים שונים אישים
 היהודי. והמימסד הישראלים המוסדות
 הפעילים פוטרו זה פתאומי שינוי כעקבות

בוב — אותו שהקימו האירגון של המרכזים

ד יעקובי ג
סקט■□ עד נסע

בר ש היד את ו
 לשעבר התחבורה שר יעקוכי, •גד

 את השכוע •שכר המערך, כממשלת
 כנו עם יחד להחליק שניסה אחרי ידו,
 יעקוכי כך. כדי תוך ומעד פקטים על

 ״איכילוב״ ככית־החולים טיפול קיכל
כגכם. הושמה וזרועו

 אשם הליכוד כי התלוצץ יעקוכי
 שר,״ ,ייתי1 עוד ״כל ידו. ת כשיכיר

 עם לשחק פנאי לי היה ״לא אמר,
 סוף־ לי יש הליכוד, כגלל עכשיו, ילדי.
 לשחק זמן, הרבה אחרי פנאי, סוף

איתם.״

סמואלסון. וארתור לב
 ת הארץ׳ יליד בריטי, יהודי הוא עתה ברירה מנהל
 המאבק עקב למפ״ם. בהשקפותיו המקורב גילון,

 אף ברירה הוציאה לא האירגון והחלשת הפנימי
שא גילוי־דעת ת כלשהו מדיני בנו  האירועים בעקבו
האחרונים. המדיניים

בסיעת ׳פילוג וגפו■
ו ׳,״למפנה ד ס ־7״ פ

 עומד שבראשה במפד״ל, למפנה סיעת איש נוימן, דויד
 עם ולהקים מהסיעה לפרוש עשוי בורג, יוסף השר

 יתרחש אומנם אם במיפלגה. נפרדת סיעה תומכיו
 בחירות לקיים המפד״ל את לאלץ עשוי הוא זה פילוג

 הסכם על־פי הצירים מיכסת את לחלק ולא לוועידתה
 אנשי לעשות שמבקשים כפי הסיעות, בין מוקדם
 במיפלגה. ולמפנה הצעירים סיעות

 את לקיים יש המיפלגה חוקת על־פי
 לגבי מוקדם הסדר מושג לא אם הבחירות

 תובעים ותומכיו נוימן הצירים. חלוקת
 תימנע לא אם ופרישתם, כחירות עריבת

המיפלגה את לאלץ מיועדת האהרץ, כרגע

■דין ■יגאל
ה מסוסו־ עבוד

 ראשי סגן תפקיד את להפוך ידיו ייגאל של כוונתו
פעילות תחום בעל משמעותי לתפקיד הממשלה

 בממשלה ידין מכהן למעשה התממשה. טרם מוגדר
 ראש־הממשלה. סגן של בתואר שר־בלי־תיק בתפקיד

 מצטמצמות ידץ של פעילויותיו רוב
 הוא עתה בכר ולמעשה טבסיים, לנושאים

ממשית. עבודה מחוסר

התופטרויוס
ד במי ר שפט•□ הפי ש

 עומד גוטמן (״חיליק״) יחיאל שר־המישפטים עוזר
 מיספר. שבועות בעוד תפקידו את לעזוב

 שרי שני של עוזרם היה אשר גוטמן,
 שפירא שמשץ יעקוב הקודמים המישפטים

 ניגודי משום להתפטר החליט צדוק, וחיים
 שר־והמישפטים לבין כינו פוליטיים דעות

תמיר. שמואל החדש
 של הלישכה ראש מתפקידה באחרונה הועברה כזכור

 תפסה מקומה ואת ביגון, יהודית שר־המישפטים
 במישרד־המישפטים חפץ. נורית תמיר, של מזכירתו

 למקורבי תפקידים יתפנו בכך התפטרויות. עוד צפויות
החדש. השר

ר דן דיו פתי ר ל
ר >8־3 ב מ צ ד ב

 ישראל, בשידורי החדשות חטיבת של הנבחר המנהל
 לתפקידו יכנס כי השידור לרשות הודיע פתיר, דן
 הידיעה את להפריך באה זו הודעה בדצמבר. 18ב־

 מישרד כדובר בתפקידו להמשיך פתיר מתכוון כאילו
 של גל כבר שעוררה ׳,78 לאפריל עד ראש־הממשלה

 החדשות. מחלקת עובדי בין תגובות
 לתפקידו, לחזור פתיר הסכים בינתיים

 שוכו עד רק ראש־הממשלה, מישרד בדובר
כבריטניה. הממלכתי מביקורו כגין של

ל א ל צ הובע מזרחי ב
ב ״הארץ״ אס שו

 תביעת־דיבה להגיש עומד מזרחי בצלאל המלונאי
 הארץ. היומון כנגד הרע, לשון חוק על־פי נוספת
 ועורכיו, העיתון כנגד פלילית תביעה זו תהיה הפעם
 מזרחי כאילו ניסה פיו על בהארץ פירסום בגלל

 הפלילי הכתב של מידידותיו אחת את לארוחה להזמין
 סידרת את בשעתו שפירסם ■ולנטין, אבי הארץ, של

 בישראל. המאורגן הפשע על המאמרים
 על ״איומים הכותרת תחת הופיעה כך על הידיעה

 להתנכל ניסיון על פרטים נמסרו שבה הארץ״, כתב
 ברעננה. ולנטין, אבי של אחרת לידידה
 להזמין ניסה לא מעולם כי טוען מזרחי
 •טתי פירסום וכי לארוחה, ולנטין של ידידה

 ליצור עלול כותרת אותה תחת הידיעות
 ״הארץ״. כתב על איים בי הרושם את

 ובצלאל הארץ של פרקליטיהם הגישו כבר בינתיים
 הדיבה לתביעת בקשר לזה, זה שאלונים מזרחי

 מיליון 10 סך על הארץ נגד מזרחי שהגיש האזרחית
 ואילו שאלות, 600כ־ על לענות התבקש הארץ ל״י.

נגדיות. שאלות 450 על לענות נתבקש מזרחי

ד מישאד־־יעם ש
בנון צהי׳ל בל

 התפרסמו הלבנונית בעיתונות
לאח ישראל ערכה פיהן על ידיעות

 הלבנונים ככפרים מישאל־עם רונה
 ייטראל. עם הגבול כקידכת הנוצרים,

 אלה, ידיעות על־פי חילקו, צה״ל חיילי
 הפלאנגות חיילי אל שהופנו כרוזים

 להשיב אלה התבקשו וכהם הנוצריות
לצה״ל. להצטרף מוכנים הם אם

 אל הגיעו אלה כרוזים של עותקים
ה לטענת ;הלבנוני. ההגנה מישרד

 צה״ל של שריוניות ממשיכות לבנונים
 כמטרה לגבול מעבר פטרולים לערוך
 כאיזור. הנמצאים פלסטינים ללכוד

 וכל מכל הכחישו ישראליים מקורות
 אף כהם אין כי וטענו אדה ידיעות

אמת. של מילה


